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Praktijk examen S(tuur):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Op correcte wijze de boot naar buiten en binnen brengen.
Boot correct in- en uitbrengen.
Roeiers correct laten in- en laten uitstappen.
Correct uitzetten en wegvaren.
Beheersen van alle noodzakelijke commando’s.
Maken van een noodstop.
Correct positioneren bij golfslag van schip.
Rondmaken (in beperkte ruimte), slippen
Correct aanleggen, zowel strijkend als halend.
Automatisme stuurboord / bakboord gevoel.
Overwicht hebben op de bemanning, luid spreken, ingrijpen.
Boei voor de boot uitzetten en de stuur haalt hem eruit. Boei mag hierbij de boot niet raken.

Praktijk examen R(oeien) in C-‐boot:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Buiten-/binnenbrengen.
Afstellen voetenboord/bankje.
Correct uitzetten en wegvaren
Boot correct in- en uitbrengen.
In- en uitstappen.
Correct uitzetten/aanleggen (halen en strijken afwisselend, evt. slippend en bomend).
Rondmaken vast bankje.
Strijken met vast bankje (Nederlandse of Duitse manier Sc & B).
Slippen (scull), riemen intrekken (boord), vallen naar boord en vastroeien
Roeicommando’s kennen.
Principe van roeien beheersen:
l

Polsen recht,

l
l

Draaien binnenhand,
Links over rechts,

l
l

Aanhaalhoogte/bladdiepte/bladhoek,
Recover: armen, rug, benen

l

Haal: benen, rug, armen

Praktijk examen ongestuurd roeien in skiff:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zelfstandig uitzetten/aanleggen
Halend/strijkend aanleggen.
Slippen aan beide kanten tegelijk.
Slippen, vallen naar boord en vastroeien.
Slippend en bomend uitzetten van het vlot.
Noodstop maken.
Strijken met rijden.
80% van 10 halen watervrij.
Rondmaken met rijden.
Veilig roeien (omkijken, gericht sturen, op tijd gevaren herkennen, aan vaartregels houden).
Oprichten en terug inklimmen in de skiff vanuit het water.
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Reglement roeiers Venlo
Namens het roei-bestuur, met ingang van 1 maart 2014 van kracht:
Vanwege veiligheid, stroming, zicht en scheepvaart kan alleen geroeid worden als:
l De boot is afgeschreven;
l Alle mensen in de boot voldoende goed kunnen zwemmen (zwemdiploma);
l De roeiers en stuur in het bezit zijn van de voor de boot geldende roeiproeven en eventuele toewijzing
l Stuurlieden, roeiers en begeleiders niet onder invloed van alcohol of andere drugs zijn;
l Voor langere tochten en/of op open water hoosgerei, pikhaak en lijnen, reserve riemen en bankjes, toeter
en reddingsvesten in de boot aanwezig zijn;
l Bij koud water zwemvesten door stuur.
Er mag niet op de Maas geroeid worden in gladde boten:
-

Bij mist – zicht < 75 mtr (de havenmond (havendamwand/muur en rood/witte paal bij de ingang van
de haven) moet nog goed zichtbaar zijn vanaf het havenmeesterkantoor) .
Bij vorst overdag en ijsgang
Bij (voorspeld) onweer.
Bij windkracht tot en met Bft 4 (ca. 25 km/u) vanaf Bft 5 alleen in de haven.
In de wintermaanden in skiffs of ongestuurde boten op de Maas.
Bij stroomsnelheid > 650 m3/s op de Maas .
15 min voor zonsopgang en 15 min na zonsondergang
N.B. Er mag wel geroeid worden in de gladde boten tussen zonsondergang en zonsopgang, maar
enkel in de binnenhaven, dus niet in de industriehaven. Er moet dan navigatielicht op de
roeiboot gevoerd worden.
Afspraken wat betreft het sloeproeien

-

-

Bovengenoemde gedragsregels voor het gladde bootroeien gelden ook voor het sloeproeien, met
uitzondering van die regels betreffende de toegestane tijden waarop geroeid mag worden en de toegestane
windkracht .
Er mag door Notos roeiers enkel geroeid worden in de sloep met ervaren WSV sloeproeistuurlui.

-

Bij de inloop-sloeproei op dinsdagavond kunnen Notos roeiers de ploeg aanvullen; de overige kunnen
in de roeiloods indoortraining doen.
Op donderdagavond wordt er een studentensloeproei aangeboden door ervaren WSV sloeproeistuurlui.

-

Iedere vaart van een boot dient te worden ingeschreven in het roeilogboek.

Tevens kan het bestuur een vaarverbod instellen bij bijzondere omstandigheden, zoals
verenigingsactiviteiten, hijsdagen, werkzaamheden in/rond haven monding, en
dergelijke.
Als er geen algemeen vaarverbod is ingesteld, maar je schat in dat de weersomstandigheden niet overeenkomen
met jouw deskundigheid, dan kan je natuurlijk altijd zelf besluiten om toch maar niet te gaan roeien. Veiligheid
van jezelf en het materiaal is ook jouw verantwoordelijkheid en niet alleen die van het bestuur.

Veiligheidsadvies: Indien boeg en stuur fluoriserende kleding dragen (of een veiligheidshesje)
zijn zij veel beter zichtbaar.

Aanvullende regels roeiafdeling WSV De Maas
Onze roeivereniging groeit gestaag. Aanvankelijk hebben we gewoon geroeid maar geleidelijk ontstond er behoefte aan
meer structuur en duidelijkere afspraken. In 2015 hebben we stuur/roeiniveaus en examens ingevoerd nu is er behoefte aan
aanvul-lende regels met betrekking tot de trainingen.
Tijdens de gezamenlijke instuif trainingen en de toertochten is de deelname qua aantal roeiers en hun roei- en stuurniveau
steeds wisselend en hierdoor wordt van ieder een flexibele houding verwacht en de bereidheid om met meer of minder
ervaren roeiers samen te roeien in de hun aangewezen boot. Dit gemengd (mannen en vrouwen) en gemixt (verschillende
roeini-veaus) roeien waarbij ervaren roeiers de onervaren roeiers sturen en instrueren en ze helpen om hun roeiniveau te
verbeteren zijn twee kernwaarden van onze vereniging. Leden die graag samen willen roeien in een vaste bezetting en/of
die trainen met een bepaalde groep om een bepaald doel te realiseren, moeten hiervoor de nodige ruimte kunnen krijgen.
Daarom is het nodig om hierover duidelijke afspraken te maken en deze met de leden te delen.
Inloop- of instuiftrainingen:
De trainingen op dinsdagavond, donderdagavond, vrijdagmiddag en zondagochtend zijn instuiftrainingen. Iedereen die hiervoor inschrijft en op tijd is moet kunnen roeien en wordt door een van de hoofdinstructeurs (Christian, Henk, Arjen, Jos en
Hans) ingedeeld. Deze hoofdinstructeurs hebben de leiding. Zij bepalen met welke boten er geroeid wordt, de indeling van
de boten en in geval van twijfel (weersomstandigheden, stroming, etc.) besluiten zij of er geroeid kan worden. Leden kunnen
hun voorkeur (skull, boord, skiff, 2, 4, 8) aangeven en hier zal rekening mee worden gehouden. Mannen en vrouwen met
een verschillend roeiniveau zullen samen komen te roeien in verschillende type boten. E.e.a. binnen de regels t.a.v. roei- en
stuurniveaus die hiervoor zijn vastgelegd. Op die manier kunnen minder ervaren roeiers zich optrekken aan de meer ervaren
roeiers, meer plezier beleven aan de roeisport en versneld hun roeiniveau verhogen.
Sturen:
Om te voorkomen dat steeds dezelfde leden moeten sturen wordt ieder lid geacht om tenminste stuurniveau 1 en indien
mogelijk niveau 2 te halen zodat we op toerbeurt kunnen sturen. In het verlengde daarvan worden ervaren roeiers ook
geacht instructie te geven aan beginners.
Roeiteams:
Als een aantal roeiers een bepaald team wil vormen en samen willen gaan roeien buiten de instuiftrainingen en in een bepaalde boot, dan moet dat vooraf in het roeibestuur worden gemeld. Alle leden worden vervolgens hierover geïnformeerd
zodat iedereen weet dat dit een “besloten” groep is, dat op bepaalde tijdstippen een bepaalde boot gereserveerd is en dat
vrij inschrijven via mySportsplanner niet kan. Deze groep maakt zich kenbaar door vermelding van de ploegnaam in de
memo van mySportplanner.
Indien zo’n groep op een bepaalde dag een of meerdere roeiers te kort komt kunnen ze roeiers benaderen om hun boot te
completeren. Indien ze roeiers vragen, die buiten hun om via mySportsplanner hebben ingeschreven voor diezelfde dag of
avond, om hun boot te completeren, mag dat niet tot gevolg hebben dat andere roeiers die ook ingeschreven hebben, niet
kunnen roeien. De training wordt dan een instuiftraining waarbij de bootindeling zodanig dient te zijn dat alle aanwezigen
kunnen roeien. Deze laatste aanvulling concretiseert een kernwaarde van onze vereniging.
Toertochten:
De toertochtcommissaris organiseert de toertochten en zal het jaarprogramma tijdig communiceren met de leden.
Indien iemand interesse heeft om een bepaalde tocht of een andere activiteit te organiseren dan kan dat natuurlijk maar
wel na overleg met en instemming van de toertochtcommissaris en/of het roeibestuur. In principe staat het alle leden vrij
om voor deze activiteit in te schrijven.
Indien er in een bepaalde ploeg de wens bestaat op eigen initiatief een specifieke tocht te roeien, zal ook hiervoor
afgestemd dienen te worden met de toertochtcommissaris en/of bestuur. Uiteraard staan we hier als vereniging in beginsel
positief tegenover, echter moet het materiaal technisch geen problemen opleveren en niet conflicteren met het wedstrijd- ,
toertocht-en of activiteitenprogramma.
KNRB wedstrijden:
We hebben nu nog geen leden die KNRB wedstrijden willen roeien. Indien dat het geval is zullen er hiervoor aanvullende
regels worden opgesteld.
Deelname recreanten wedstrijden:
Indien de vereniging zich heeft ingeschreven voor bepaalde wedstrijden (denk aan de LBR) dan zal dat tijdig aan de roeiers
worden medegedeeld, zodat ervoor getraind kan worden. Omdat we nog een kleine vereniging zijn zal het nagenoeg onhaalbaar zijn om wekelijks compleet met een vaste bezetting te trainen. Diegene die mee willen doen aan zo’n wedstrijd kunnen
via mySportsplanner inschrijven. Indien teveel roeiers hebben ingeschreven zullen de hoofdinstructeurs de bootindeling
bepalen. Selectiecriteria zullen zijn: deelname aan de trainingen, roeiniveau, roeivermogen (ergometer meting) en passen in
het team. Indien we te weinig roeiers hebben zullen externen worden uitgenodigd om de boot te completeren. Mee doen is
belangrijker dan winnen maar de intentie moet wel zijn dat iedere deelnemer zijn uiterste best doet om zo goed mogelijk
voor de dag te komen.

Elementaire vaarregels
Eisen aan stuurman/vrouw(Reglement)
Van een stuurvrouw of stuurman wordt verwacht dat zij of hij niet alleen stuurt maar dat zij of hij een ploeg kan begeleiden.
De eisen die daarbij gesteld worden, betreffen zowel vaardigheid in het manoeuvreren met de boot, noodzakelijke kennis
van het vaarreglement, en toezicht houden op de roeiers of roeisters in en buiten de boot.

Algemene scheepvaartregels(Reglement)
Inleiding
De vaarregels op de Nederlandse binnenwateren (m.u.v. de Rijn, Waal, Lek etc., de Westerschelde en de Eemsmonding)
staan in het Binnenvaartpolitiereglement (BPR).
Een roeiboot is in termen van het BPR een ‘klein schip’ (BPR 1.01(i)), verder is een roeiboot ‘open’ en wordt ‘door spierkracht voortbewogen’. Hierdoor zijn een aantal bepalingen die voor andere schepen gelden niet van toepassing op
roeiboten. Er hoeft bijvoorbeeld geen exemplaar van het BPR aan boord te zijn, er is geen minimum leeftijd voor de
stuurman/vrouw en op de boot hoeft geen naam aangebracht te zijn.
Hieronder zijn de belangrijkste vaarregels samengevat die je als roeier moet kennen. De artikelen van het BPR zijn zoveel
mogelijk tussen haakjes vermeld.

De belangrijkste vaarregels:
1. Goed zeemanschap (BPR 1.04 en 1.05)
De schipper, d.w.z. degene die het gezag heeft over het schip, moet alle voorzorgsmaatregelen nemen om te voorkomen
dat leven in gevaar wordt gebracht, dat schade wordt veroorzaakt of dat het vlotte verloop van de scheepvaart in gevaar
wordt gebracht. In het belang van de veiligheid of de goede orde van de scheepvaart moet de schipper, wanneer bijzondere
omstandigheden dit eisen, volgens goed zeemanschap afwijken van het BPR. In situaties waar geen regels voor (lijken te)
zijn gegeven of waar het wijken van één schip alleen niet meer voldo-ende is, moet ook het andere schip alles doen om een
aanvaring te voorkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat je zult moeten wijken voor schepen waarvan de stuurman je te laat
ziet of als blijkt dat hij de vaarregels niet kent.
Een lid van de bemanning van een schip moet de aanwijzingen opvolgen die hem door de stuurman binnen de grenzen
van diens verantwoordelijkheid worden gegeven. Een schip mag niet varen indien het sturen niet wordt verricht door een
daartoe bevoegd persoon.

2. Klein wijkt voor groot (BPR 6.02(2))
Een roeiboot is een klein schip en moet daarom een schip dat geen klein schip is (een sleepboot, een veerpont, een vissersschip, een schip dat meer dan 12 passagiers mag vervoeren, een duwbak of een schip langer dan 20 meter) genoeg
ruimte geven om zijn koers te volgen en om te manoeuvreren. Grote schepen kunnen niet snel hun koers of snelheid
wijzigen. Geef die dus alle ruimte en manoeuvreer je niet in een gevaarlijke situatie. Grote schepen zullen meestal het
midden van het water aanhouden, dus snijd geen bochten af en kijk bij ongestuurde nummers regelmatig om, ongeveer
iedere vijf halen. Vrachtschepen hoor je niet aankomen!

3. Houd stuurboordwal (BPR 6.04, 6.10(2))
Kleine schepen, dus ook roeiboten, die duidelijk “rechts” houden, mogen hun weg vervolgen als hun pad gekruist wordt
door andere kleine schepen, zoals zeilboten, motorboten of andere roeiboten. Door stuurboordwal te houden geef je ook
ruimte aan grote schepen. Je moet rekening houden met hun manoeuvres, zoals draaien in bochten, want ook al houd je
stuurboordwal, er blijft gelden: klein wijkt voor groot.
Ook op het water geldt, “links inhalen”. Als je opgelopen wordt, houd dan goed stuurboordwal om de oploper de ruimte te
geven. Minder eventueel vaart om de oploopmanoeuvre niet te lang te laten duren. Als oploper eventueel sneller gaan
roeien om zo snel mogelijk op te lopen. Op bochtig of druk vaarwater is langdurig naast elkaar varen vragen om
ongelukken! Als je een groot schip oploopt, geldt dat je de veiligste kant moet kiezen. Dat zal meestal stuurboord zijn.
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4. Kruisende koersen (BPR 6.03a)
In situaties waar geen stuurboordwal aangehouden kan worden, bijvoorbeeld op open water, gelden de volgende regels:
altijd wijken voor grote schepen (BPR 6.02(2)). Roeiboten wijken voor andere roeiboten die van stuurboord (“rechts”)
komen, zonodig laten lopen en houden. Motorboten wijken voor roeiboten (reken er maar niet op). Roeiboten wijken voor
zeilboten, behalve als de (kleine) zeilboot kruist, dan moet de zeilboot wijken voor de roeiboot die stuurboordwal houdt.
Als je volgens de vaarregels moet wijken, doe dat dan duidelijk en zo vroeg mogelijk. Maak er geen millimeterwerk van en
wacht niet tot het laatste moment. Denk aan andermans bloeddruk en laat zien wat je van plan bent! Als je in een situatie
volgens de vaarregels niet hoeft te wijken, verander dan niet plotseling van richting en snelheid.
5. Overige scheepvaart niet hinderen (BPR 6.04a(7), 6.02(2))
Bij manoeuvres, zoals aankomen, afvaren, laten lopen of rondmaken, mag je andere kleine schepen niet onnodig hin-deren.
Grote schepen mag je nooit hinderen! Kijk dus bij het afvaren niet alleen of je eigen bemanning klaar is, maar wacht ook tot
er ruimte is op het water. Ga niet stilliggen bij bruggaten of vlak voorbij een onoverzichtelijke bocht. Kijk bij het rondmaken
eerst of je doorgaande schepen niet hindert.
6. Stroomafwaarts gaat voor
In het BPR is de voorrang in engtes met stroom (bijvoorbeeld onder een brug) heel eenvoudig geregeld: degene die de
stroom mee heeft, heeft altijd voorrang. Dat geldt voor elk schip, groot of klein, zeil- of motorboot, alles wat de stroom mee
heeft, heeft voorrang. Bij een engte moet een schip dat tegen de stroom in vaart dus altijd voorrang verlenen. Een boot die
stroomop gaat kan namelijk makkelijker halt houden of uitwijken.
Geluidsseinen (BPR, bijlage 6)
Grote schepen kunnen gebruik maken van geluidsseinen voor het aankondigen van bepaalde manoeuvres, of om aandacht te vragen voor gevaarlijke situaties. Met de scheepshoorn kunnen stoten gegeven worden van verschillende lengte:
Een lange stoot
Een korte stoot
Een zeer korte stoot

: ––––––––– :ongeveer 4 seconden,
: ––
:ongeveer 1 seconde,
::ongeveer ¼ seconde.

Het is goed om als roeier de betekenis van de volgende geluidsseinen te kennen:
: lange stoot
: attentiesein
–––––––––
: een korte stoot
: ik ga stuurboord uit
––
: twee korte stoten
: ik ga bakboord uit
–– ––
: drie korte stoten
: ik sla achteruit
–– –– ––
: een reeks zeer korte stoten
: gevaar voor aanvaring
-----------Een volledig lijst met geluidssignalen staat in bijlage 6 van het BPR.
Borden en lichtsignalen (BPR, bijlage 7)

1. Een rechthoekig bord met drie horizontale balken (rood-wit-rood) is een verbod om in-, uit- of door te varen. Een enkele
of dubbele rode lamp en een enkele of dubbele rode vlag betekenen hetzelfde (BPR, bijlage 7, A.1). Dergelijke lampen zijn
boven diverse doorvaartopeningen van bruggen aangebracht.

2. Een rond rood bord met een horizontale witte balk is een vaarverbod dat niet geldt voor ongemotoriseerde
kleine schepen (BPR, bijlage 7, A.1a).

3. Een gele lamp (of geel bord) boven een brugopening betekent dat de doorvaart toegestaan is. Een enkele gele lamp
wordt gebruikt als tegenverkeer toegestaan is, bij een dubbele gele lamp of dubbel geel bord, is tegengestelde vaart niet
toegestaan. (BPR, bijlage 7, D.1a end D.1b).
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4. Een rechthoekig wit bord met een rode rand en een rode diagonaal is een verbodsbord. Een pictogram geeft
aan wat voor verbod.

5. Een rechthoekig wit bord met een rode rand en een horizontale zwarte streep geeft een gebod/verplichting
aan om vóór dat bord stil te houden (BPR, bijlage 7, B.5, staat vlak bij de sluizen).

6. Ondiepte.

7. Attentie.

8. Verboden voor kleine schepen.

Bruggen
Kies bij het onderdoor varen van bruggen bij voorkeur het meest stuurboord gelegen bruggat (mits toegestaan). Het
doorvaren van brugopeningen met een rood-wit-rood rechthoekig bord, of met een enkele of dubbele rode lamp is niet
toegestaan.

De aanbevolen doorvaartopening van een brug wordt aangegeven door gele lichten of bakens,
bij een enkel licht of baken is tegenverkeer toegestaan, bij een dubbel licht of baken zijn tegenliggers verboden.
In het algemeen dien je met een roeiboot waar mogelijk een doorvaartopening met beweegbare brug te vermijden.
Geef de ruimte aan schepen met grotere hoogte die van de beweegbare brug gebruik moeten maken.
Lichtvoering (BPR 3.13)
Roeiboten moeten ’s-nachts, d.w.z. tussen zonsondergang en zonsopgang, een gewoon rondom schijnend licht voeren
(BPR 3.13 lid (6)). Zie schets 30 in bijlage 3 van het BPR.

Op advies van Rijkswaterstaat geldt voor de roeiers van WSV De Maas nog de volgende regel:
na de uitvaart uit de haven, stroomopwaarts richting Venlo, varen we tussen de groene tonnen en de zwarte palen. De
groene tonnen houden we aan bakboord en de zwarte palen aan stuurboord. Op de terugweg steken we voorbij de
Stadsbrug en ter hoogte van de Stadshaven over naar de groene tonnen. We houden deze nu aan stuurboord en de zwarte
palen aan bakboord.
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Bekend zijn met juiste omgang van roeimateriaal
Het tillen van het materiaal
De C-vier

Meestal liggen C-vieren niet hoger dan heuphoogte in de loods vanwege het gewicht van deze boten. Bij het gebruik van
een C-vier door junioren helpen de instructeur, de stuurman en bij voorkeur twee tilhulpen mee met het tillen van de boot,
omdat het gewicht van een C-vier 80-90 kg bedraagt.
Als hulpmiddel om de boot van de loods naar het vlot te brengen wordt gebruik gemaakt van een karretje. Zorg ervoor dat
het karretje evenwijdig aan de boot op ongeveer 2,5 – 3 meter afstand in het midden van de boot wordt neergezet. Dan is
er voldoende afstand om de boot nadat hij uit de stelling is genomen, om te draaien met de kiel naar beneden.
De boot wordt met behulp van de rails uit de stelling geschoven. Om te beginnen moeten de roeiers tegenover elkaar gaan
staan om te gaan tillen. Twee roeiers staan ter hoogte van de stuurplaats en twee roeiers ter hoogte van de boeg-plaats (zie
afbeelding). Het commando hiervoor is ‘aan de boorden!’. Als iedereen de boot vast heeft, volgt het comman-do ‘tillen
gelijk, nu!’. Til altijd met een rechte rug, dus zoveel mogelijk door de knieën. Bij het tillen opletten dat niet te hoog getild
wordt en de boot erboven geraakt wordt. Daarna voorzichtig de boot uit de stelling dragen en voldoende ruimte tot het
karretje houden. Vervolgens wordt het commando: “draaien, nu” gegeven. De roeiers aan de zijde van het karretje laten de
boot daar zakken en de roeiers aan de stellingzijde tillen de boot iets op. Door overpakken via de kiel(balk) kunnen de
roeiers aan beide zijden de boot aan de spanten vast pakken en vervolgens voorzichtig in het kar-retje leggen. De boot moet
ongeveer in evenwicht liggen, met een lichte neiging om op de boeg te zakken, dat voorkomt schade aan het roer.
Vervolgens kunnen de riemen in de boot gelegd worden. Let bij het tillen van de riemen erop dat de bladen altijd naar voren
wijzen, zodat de drager zicht op de kwetsbare bladen heeft. De kar met de boot erop kan nu naar het vlot gereden worden.
Als het karretje ongeveer halverwege de breedte van de trap is. Dan gaan de roeiers zoals hierboven beschreven weer
tegenover elkaar bij de stuurplaats en de boeg staan en pakken de boot aan de spanten vast. Na het commando: “Tillen
gelijk, nu” wordt de boot uit het karretje getild en voorzichtig evenwijdig aan de waterkant over de trap naar beneden
gedragen.
Een C-vier kan het beste loodrecht op de rand van het vlot in het water geschoven worden.Hiervoor zijn op het vlot aan de
kopse kant enkele rollen aangebracht. Sommige van deze boten hebben hiervoor een beschermende kielstrip, waa-rop de
boot tijdens het schuiven kan steunen. Is deze niet aanwezig, dan moeten de roeiers ervoor zorgen dat de boot het vlot niet
raakt. De roeiers letten er ook op dat de boot recht gehouden wordt, zodat de huid het vlot niet raakt en dat de overslagen
geopend worden (zie afbeelding).

Uit het water halen en terug brengen naar de loods gaat in omgekeerde volgorde van de hierboven beschreven meth-ode.
Vergeet niet na het roeien, voor het naar binnen brengen, de boot af te spuiten af te drogen en te controleren op eventuele
schades. Leg de boot hiervoor op bokjes voor de loods. Na afloop van het roeien eventuele schades in het schadeformulier
invullen.
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De C-twee
De C-twee wordt op dezelfde wijze gedragen als de C-vier. De roeiers gaan daarbij zo ver naar het roer en de boeg staan,
zodat zij in staat zijn om de boot bij het omdraaien, over te pakken. Is de boot te zwaar, vraag dan hulp aan collega roeiers.

De skiff

De roeier tilt de skiff samen met de instructeur. Een lichte skiff ( b.v. De zalm) kan (met hulp van de instructeur) op de
schouder naar het water gedragen worden, zie foto hieronder. Bij de zware-skiff (b.v. De Krab) kan ook, zoals de C-vier
beschreven, op een karretje naar het vlot gebracht worden.
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Hoe moeten de roeiers instappen?
Schuif de boot iets van het vlot af. Houdt met de vlothand het vlot en de rigger vast. Zet het bankje halverwege de slidings.

Het instapcommando is: ‘instappen gelijk; 1, 2, 3!’.
Bij ‘instappen gelijk’ pakt de roei(st)er de riem aan de waterkant vast, legt die goed in de dol en pakt de andere riem in
dezelfde hand erbij. Bij ‘1’ zet hij /zij daarna de voet aan de waterkant op het instapplankje. Hij / zij brengt daarna het
gewicht over van de wal naar de boot. Er mag hierbij niet met de hand op het vlot geleund worden.
Op ‘2’ zet hij / zij de andere voet op het voetenbord en op ‘3’ gaat hij / zij op het bankje zitten. Hij / zij blijft hierbij steeds
de rand van het vlot vasthouden. Met de riemen tussen bovenbenen en romp kunnen de

overslagen nu dicht gedraaid worden, terwijl het vlot nog steeds wordt vastgehouden. De overslagen kunnen ook vóór het
instappen gesloten worden. Uitstappen gebeurt in omgekeerde volgorde. Bij gestuurde boten stapt de stuurman als laatste
in en als eerste weer uit.
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Afschrijven boten
Om een overzicht te houden hoe vaak de verschillende boten gebruikt worden en wie op welk tijdstip met welke boot aan
het roeien is (veiligheid) is het verplicht, om voordat de boot gebruikt wordt, de boot af te schrijven in het logboek. De
afschrijfformulieren zijn middels tabbladen gescheiden in het logboek opgeborgen. Schrijf bij de juiste boot de vol-gende
gegevens op:
•
•
•
•

Datum waarop geroeid wordt.
Wie als stuurman / stuurvrouw het commando over de boot heeft
Het (geschatte) tijdstip waarop geroeid wordt ( begin- en eindtijd)
Indien je in het kader van de opleiding tot bevoegd roeier het aantal keer dat je geroeid hebt wilt vastleggen:

Je eigen naam.
De gegevens van de boot in de kop van het formulier zijn vooraf al ingevuld en geven aan in welke categorie de boot valt en
welke roeiers hierin mogen roeien. (Zie examen regels).
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Het melden van schade(s)
Achter in het logboek zijn ook formulieren opgeborgen voor het melden van schade. Is er tijdens het roeien een schade
ontstaan, of wordt er na afloop van het roeien een defect geconstateerd dan is het verplicht dat de verantwoordelijke
stuurman / vrouw de schade beschrijft met behulp van het schade formulier. De in te vullen gegevens spreken voor zich:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naam van de verantwoordelijke stuurman / vrouw.
Naam van de boot waaraan het defect is opgetreden / geconstateerd.
Datum en tijstip waarop de schade is ontstaan of geconstateerd.
Boordriem (Oar) of Scull riem ( in geval van Scull aangeven bak of stuurboord) plus het nummer.
Dol, idem
Rigger, idem
Voetenbord, welk nummer.
Rolbankje of sliding welk nummer
Beschadiging van Taft (voor of achter)
Beschadiging van het roer.
Een duidelijke omschrijving van hoe de schade is opgelopen, waar in de boot deze zich bevindt.
Maak daarbij gebruik van de schets onder in het formulier om aan te geven waar de schade zich bevindt.

13

Elementaire kennis van bootonderdelen
Inleiding.
In de roeisport zijn veel verschillende boottypen. Er is variatie in het aantal roeiers per boot, wel of geen stuurman, één of
twee riemen per roeier, wel of geen stuurman en brede of smalle boten.
Grofweg kan er een onderverdeling worden gemaakt in wedstrijdmateriaal en instructie- of recreatiemateriaal. Wedstrijdboten zijn smalle lichte borten, die gebouwd zijn om er zo snel mogelijk mee te kunnen varen. De boten en de riemen
zijn stijf en licht en moeten aan internationale eisen voldoen. Deze boten zijn bovendien instabiel en kwetsbaar en daarom
niet erg geschikt voor beginnende roeiers. Alle overige boten vallen onder het instructie- en recreatiemate-riaal. In deze
categorie is een grote variatie in bouw en gebruik.
Boottypen.
De boten kunnen oplopend van makkelijk (breed, zwaar en stabiel) naar moeilijk (smal, lichter en instabiel)
ingedeeld worden.
Wherries
Dit zijn de breedste en zwaarste boten. Ze worden voornamelijk gebruikt als recreatiemateriaal om bijvoorbeeld toertochten mee te varen. Ze slaan niet om en je kunt er van alles in meenemen. Ze zijn zo breed, dat er twee mensen naast
elkaar op de stuurplaats kunnen zitten. Ze worden ook wel eens gebruikt om beginners in te leren roeien vanwege hun zeer
stabiele eigenschappen. Voor junioren bieden deze boten echter te weinig uitdaging en bootgevoel.

C-boten
Deze boten zijn een stuk smaller en aanmerkelijk minder stabiel dan de wherries. De C-dubbeltwee (C2x) en
de C-dubbelvier met stuurman (C4x+) zijn goed bruikbaar als instructiemateriaal voorde beginnende roeiers.

B-boten
Deze boten zijn iets smaller en lichter dan C-boten en daardoor nog instabieler. Soms is de overstap van een C-skiff naar een
gladde skiff te groot. Een B-skiff is dan een mooie tussenstap op weg naar het roeien in glad materiaal.

Gladde en overnaadse boten
De smalste boten zijn de gladde boten. Voor junioren zijn er speciale jeugdboten, meestal tweetjes of oefenskiffs die
gebouwd zijn voor een lager lichaamsgewicht dan de boten voor volwassenen. De gladde boten, waaronder ook alle
wedstrijdboten vallen, zijn de moeilijkste boten om in te roeien, omdat ze het meest instabiel zijn.
De term glad is afgeleid van de huid van de boot. Gladde boten hebben een gladde huid van hout of kunststof. Dit in tegenstelling tot overnaadse boten, waarbij de huid uit smalle stroken hout bestaat die dakpansgewijs aan elkaar bevestigd
zijn. Overnaadse boten zijn erg zwaar en worden niet vaak meer gebruikt bij wedstrijden, vaak alleen voor recreatieve
doeleinden (wherries).
Naast de verschillende bouwstijlen zijn er nog verschillen in het aantal roeiers per boot, wel of geen stuurman en het aantal
riemen per roeier. In het schema staat dit weergegeven voor de gladde en wedstrijdboten.
Scullen:
Naam
Skiff
Dubbel twee
Dubbel vier zonder (stuurman)

Aantal roeiers
1
2
4

Stuurman
-

Aantal riemen
2
4
8

Afkorting
1x
2x
4x-

Dubbelvier met (stuurman)

4

+

8

4x+ / 4*

Boordroeien:
Naam
Twee zonder (stuurman)
Twee met (stuurman)
Vier zonder (stuurman)
Vier met (stuurman)
Acht

Aantal roeiers
2
2
4
4
8

Stuurman
+
+
+

Aantal riemen
2
2
4
4
8

Afkorting
22+
44+
8+
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Onderdelen van de boot en de riemen
Er is een groot aantal onderdelen te onderscheiden aan de roeiboten. Omdat dit stukje bedoeld is om de eerste be-langrijke
kennis op te doen, worden hier alleen de onderdelen besproken die relevant zijn voor het tillen, het in- en uitstappen en
het roeien zelf.
Bankje en slidings

Aan gladde boten zitten weinig losse onderdelen. Er is soms een los bankje, maar vaak zitten de bankjes vast in de boot. Het
bankje waar de roeier op zit, heeft vier wieltjes aan de onderkant waarmee over de slidings heen en weer gereden kan
worden. De slidings zijn twee rails die vast in de boot gemonteerd zijn. Omdat het bankje heen en weer kan rijden en de
voeten vast in de boot zitten, kunnen de benen buigen en strekken, zodat de beenkracht gebruikt kan worden voor de
voortstuwing van de boot.
Voetenbord

Verder bevindt zich in de boot nog het voetenbord. Hiertegen zet de roeier zich af. De voeten zitten vast aan het voetenbord met riempjes, flexheels of vaste schoenen. Voor een juiste roeipositie in de boot te kunnen realiseren is het
voetenbord in de lengterichting en meestal ook in de hoogterichting te verstellen.
Riggers en dollen

Aan de boot zitten metalen constructies geschroefd die riggers genoemd worden. De riggers zorgen er voor dat het
draaipunt van de riem een eind van de boot af komt te liggen. Hierdoor wordt de hefboom om de kracht over te brengen
groter dan wanneer de dollen op de boordrand gemonteerd zouden zijn. Naast de meest voorkomende variant van één
rigger per boord, zijn er ook de zogenaamde vleugelriggers waarbij de rigger uit één stuk bestaat en voor of zelfs achter de
roeiersplaats langsloopt. Aan de rigger zit de dolpen.
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Dit is een metalen verticale pen waar de dol op zit en omheen draait. De dol is een vierkante constructie van kunststof die
de riemen op zijn plaats houdt tijdens het roeien. De dol wordt gesloten met de overslag (ook wel dolklep genoemd). Tevens
zit er een aantal plastic ringetjes om de dolpen, waarmee de roeiers de hoogte van de dol kunnen variëren.

Roer
Het roer van een gladde vier:

Het roer van een C-vier:

Een skiff heeft nooit een roer. De roeier stuurt met de riemen. Dit doet hij door bij de inpik de haal aan het ene boord te
verlengen en tegelijkertijd aan het andere boord te verkorten. Dit geldt ook voor de dubbeltwee. Alle boordboten
daarentegen hebben altijd een roer, maar niet altijd een stuurman. De twee-zonder en vier- zonder hebben wel een roer,
maar het stuurtouw is daar verbonden met de schoen van een van de roeiers. Die stuurt de boot door de hak van zijn voet
heen en weer te bewegen.
In de twee-met, de vier-met en de acht is er een stuurplaats aanwezig voor de stuurman. De stuurman zit achter in de boot
of ligt voorin en heeft het touw in zijn handen. In gladde boten zit het roertje aan de boot vast en is klein. In C-boten is het
roer een los onderdeel dat via een roerpen aan de boot moet worden bevestigd. Het roer heeft een groot roerblad en wordt
in C-boten altijd bediend door een stuurman.
Spanten

De spanten zijn de dwarsverbindingen in de boot die samen met de diagonaallatten het raamwerk van de boot vormen. In
kunststofboten zijn geen diagonaallatten meer, maar nog wel in houten boten. Aan de spanten kan getild worden bij het inen uitbrengen van de boot uit de loods. Aan de diagonaallatten mag nooit getild worden, omdat die dan kunnen breken.

Instapplankje

Omdat de huid van de boot zeer dun en kwetsbaar is, kan deze niet het gewicht van de roeier dragen. Om in
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te stappen moet de roeier zijn voet op het instapplankje zetten. In de meeste houten boten is dat ook echt een plankje,
maar in kunststof boten zit geen plankje meer. De roeier zet bij het instappen zijn voet tussen de slidings ter hoogte van het
hoofdspant, zo dicht mogelijk bij de voorstops. Soms is deze plek aangegeven doordat er ruw materiaal op aange-bracht is
tegen uitglijden, of er is een lichte verhoging in het materiaal aangebracht. Het instapplankje is de enige plaats in de boot
waar de roeier op kan staan.
Tilstang
Sommige jeugdskiffs, tweeën en C-boten hebben tilstangen waaraan de boot
makkelijker vastgepakt kan worden. Dit is vooral het geval bij kunststof boten,
waar geen spanten zijn om aan te tillen. Meestal zitten de tilstangen bij de
slagplaats, maar bij bijvoorbeeld een C-2 kunnen er ook twee aan de voor- en
achterkant richting de punt of het staartje zitten.

Vin
Onder de boot zit een vin die ervoor zorgt dat de boot goed op koers blijft. C-materiaal heeft geen vin, maar jeugdmateriaal en de gladde boten wel. Soms is het roertje bij gestuurde boten geïntegreerd in de vin. Bij C- boten zorgt de kielbalk
dat de boot goed op koers blijft.

Puntje / staartje
De voorkant van de boot (de boeg) wordt ook wel het puntje genoemd en is bij de meeste boten voorzien van een boeg-bal
(verplicht bij wedstrijden). De achterkant van de boot wordt het staartje genoemd. Bij gestuurde C-boten is hier het roer
bevestigd.

Riemen
Met de riemen wordt de kracht van de roeier overgebracht op het water. De bladen zijn daarom een belangrijk on-derdeel
van de riem. Een scullriem is rond de 290 cm lang en een boordriem zo’n 380 cm. Boordriemen zijn ook dikker en zwaarder
en hebben grotere bladen. Om de riem zit een kunststof koker die manchet genoemd wordt, waaromheen de kraag
geklemd wordt. De kraag zorgt ervoor dat de riem in de dol blijft liggen. De afstand van de kraag tot de hen-del is variabel,
waardoor de riemen lichter en zwaarder afgesteld kunnen worden door de hefboom te vergroten of te verkleinen.

Boordriem

Scullriem

Blad(en)

Kraag

Manchet
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Er zijn veel verschillende soorten bladvormen en de ontwikkeling van nieuwe bladen is nog steeds in volle gang. In de
loop van de tijd heeft een aantal grote veranderingen plaats gevonden.
De bladen waren vroeger lang en smal. Daarna kwam het zogenaamde Maconblad dat weer werd opgevolgd
door de bigblade.
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Roeicommando’s WSV de Maas
Roeicommando’s zijn de taal waarvan roeiers en stuurlieden zich bedienen bij het hanteren van roeimateriaal op de wal en
op het water met als doel dat men veilig met het materiaal omgaat en dat men de gewenste koers vaart met een
dusdanige coördinatie dat er geen schades ontstaan. Daar de stuur als instrumenten voor het manoeuvreren van de boot
slechts de roeiers en
een roer met een beperkt effect heeft moeten de commando’s altijd duidelijk en voor iedereen verstaanbaar
uitgespro-ken en direct opgevolgd worden.
Veel commando’s bestaan uit een waarschuwings- en een uitvoeringsgedeelte, bijvoorbeeld : “stuurboord halen..nu”. In het
eerste gedeelte van het commando wordt zoveel mogelijk aangegeven wie wat gaat doen, het tweede deel geeft het
moment aan waarop het moet gebeuren.
Bij de commando’s gebruiken we de volgende aanduidingen:
Stuurboord:
Bakboord:
Boeg:
Slag:
Boegen:
Slagen:
één,twee,enz.:

vanuit de stuurplaats gezien rechts
vanuit de stuurplaats gezien links
roeier die het dichtst bij de voorpunt zit
roeier die het verst van de boeg af zit
boeg en de roeier(s) voor de boeg:
in vieren en achten slag en de roeier(s) achter de slag: in vieren en achten
elke roeier heeft een nummer: boeg = 1, oplopend naar slag

Het instappen
Voor het uitvoeringscommando “riggers van het vlot” moeten de roeiers zich naast de boot hebben opgesteld, met het
gezicht naar de achtersteven. De riemen van de riggers aan de vlotzijde zijn in de dollen geschoven en de overslagen/
dolkleppen zijn gesloten.
Bij houten riemen leggen we de riemen dan altijd neer met de bolle kant van de bladen naar boven, zodat het blad rust
op de slijtrand. Bij kunststof riemen verschilt de regel per vereniging en ook wel per fabrikaat van de riemen. Om slijtage
te voorkomen handhaven wij bij WSV de Maas “bolle kant boven” voor riemen met Macon bladen “tulpjes” en “holle
kant boven” voor riemen met “big blade” bladen.
De riemen aan de waterzijde zijn bij hun hals in de dol gebracht en liggen nog over beide boorden.

“riggers van het vlot”

alle roeiers die een rigger aan de vlotzijde hebben duwen de boot van het vlot af, zodat deze met
de riggers vrij van het vlot komt te liggen. Vooral bij hoge vlotten of steigers is dit van belang; de
boot komt bij het instappen niet zo scheef te liggen en steunt niet op de riggers. Degenen die een
riem aan de waterzijde hebben nemen het handvat in de (binnen)hand en
schuiven de riem geheel in de dol.

Tijdens het instappen houden de roeiers die een rigger aan de vlotzijde hebben met de (binnen)hand zowel het vlot als
hun rigger vast. De buitenhand rust eventueel op de riem. De roeiers van het andere boord houden het handvat van hun
riem steeds met de binnenhand vast.
Bij scullen houdt elke roeier tijdens het instappen met één hand vlot en rigger vast en met de andere hand, die
aan de waterzijde, de handvatten van beide riemen vast .
Het rolbankje wordt halverwege de lopers geplaatst en wel zo dat het opstapplankje juist geheel zichtbaar is. Bij som-mige
verenigingen houden bij het instappen in vieren en achten zowel de boeg als de stuurman het schip vast. Als de rest van de
ploeg is ingestapt volgt de boeg, daarna de stuurman.
Een minstens zo veilige methode ---zowel voor de boot als voor de roeiers-- - is om bij een meerpersoons boot niet alle
roeiers tegelijk te laten instappen maar dit per helft te laten doen. Bij boordboten dan eerst de roeiers met de rigger aan de
waterkant, die hun dolklep kunnen sluiten voordat de andere roeiers instappen. Bij scullboten eerst steeds een roeier omen-om, die ook meteen de dolklep sluit. Zo wordt het risico van omslaan aan het vlot, dat er zeker bij een wat hoger vlot is,
uiterst klein gemaakt. Deze methode is dus zeker meer aan te raden.
De roeiers die al of niet per helft instappen kunnen dat eventueel tegelijk doen. Dan gelden de volgende commando’s;
“instappen gelijk..” (waarschuwingscommando)
“één ..
de voet aan de bootzijde op het opstapplankje zetten
twee .. het lichaamsgewicht overbrengen op de in de boot geplaatste voet, het tweede been binnenboord brengen, de
voet van dat been ---terwijl het eerste been wordt gebogen--- in het voetenbord plaatsen en op het bankje
gaan zitten.
drie ..” de voet van het opstapplankje op het voetenbord brengen.
Indien mogelijk wordt eerst de dol aan de waterkant gesloten voordat men rigger en vlot aan de andere zijde los laat.
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Roeiers die problemen hebben met het naar beneden zakken op één been kunnen tijdens het instappen eventueel met een
hand op de rand van de boot achter zich steunen, mits het boord van deze boot daarop berekend is. Anderen geven er de
voorkeur aan om het boord vóór zich vast te houden. Bij scullen kan men steun zoeken door met één hand de beide
riemuiteinden tegen elkaar vast te houden. Eventueel kan men ook eerst, nog op twee benen staand, op het bankje gaan
zitten en pas dan de tweede voet in de boot plaatsen. Het is belangrijker dat er “veilig voor mens en boot” ingestapt wordt
dan dat er strak aan een regel vastgehouden wordt.

Voetenborden stellen
Dit gebeurt vaak aan het vlot als de stuur nog niet ingestapt is. Als het druk is aan het vlot kan dit beter gebeuren als de boot
weg is van het vlot, eventueel na een klein stukje roeien. Dit voorkomt ook dat de boot te veel met de rigger(s) aan een kant
op het vlot steunt. Als de roeiers tijdens het afstellen over de riem(en) heen werken met deze onder oksel(s) wordt tegelijk
de boot goed in balans gehouden.
Wegkomen van het vlot
Bij boten met stuur stapt deze normaliter als laatste in. Eventueel blijft een voet nog even op de wal om te
helpen met afduwen.
“uitzetten gelijk..
alle roeiers pakken met één hand het vlot beet.
“nu”
ieder duwt gelijk en met kracht met één hand de boot van het vlot af.
Om de boot verder van het vlot af te zetten worden de riemen aan de vlotkant ingetrokken om voorzichtig tegen het vlot af
te duwen. Hierbij moet gelet worden op “veilig boord” aan de andere kant. Daarbij enigszins leunen op die kant en de riem
aan die kant fixeren op het bovenbeen of tegen de buik. Bovendien helpt het zeker ook als de stuur met een been helpt met
afzetten.
Wegroeien
“slag klaar maken...

slag klaar ? ...
... af !”

(waarschuwingscommando)
de roeiers nemen de inpikhouding aan, ze rijden helemaal op en hebben de bladen plat
op het water.
(waarschuwingscommando)
de roeiers draaien de bladen verticaal in het water
(uit-voeringscommando)
de eerste roeibeweging wordt gemaakt.

Soms gaat men weg vanuit de finishhouding met “finish klaar ? ... af !” Het nadeel van deze methode is dat men eerst moet
oprijden terwijl de boot nog geen snelheid heeft, wat moeilijk is wat betreft de balans.
Soms gaat men ook weg met “vaste banken” of zelfs “vaste bank, vaste rug” om pas later in haal uit te lengen.

Ophouden met roeien
“laat ...
lopen !”

“bedankt !”

Vaart afremmen tot stil
liggen “vastroeien...”

“houden...”

(waarschuwingscommando)
dit commando wordt gegeven aan het begin van een haal. (uitvoeringscommando)
Dit commando wordt gegeven aan het eind van dezelfde haal. De haal wordt afgemaakt, het blad uitgetild en gekanteld en de armen gestrekt. De roeiers houden de
bladen vrij van het water en de boot in balans. (uitvoeringscommando)
de bladen worden plat op het water gelegd.

(uitvoeringscommando)
Commando voor bakboord of stuurboord of beide boorden. de bladen worden geleidelijk van plat naar verticaal gedraaid met de bolle kant richting boeg, waardoor de
boot afremt.
Idem, nu de bladen helemaal verticaal waardoor de boot stil komt te liggen.
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Noodcommando voor snel stil liggen
“stoppen, nu !”
(aankondiging en uitvoering)
Noodcommando, te geven als er zeer snel afgeremd moet worden. Dit commando kan tijdens elk deel
van de haal gegeven worden. De roeiers houden onmiddellijk op en remmen de boot snel af door de
bladen rechtop in het water te zetten met de holle kant richting boeg.
Achteruitroeien
“strijken gelijk...

nu !”

(aankondiging)
De roeiers zetten de bladen verticaal in het water, met de handen vlak voor het lichaam.
Vroeger gold hier dat de bladen in “strijkstand” met de holle kant richting boeg gezet werden,
maar het strijken kan ook met de bolle kant richting boeg. Zeker met big blades is deze manier
makkelijker.
(uitvoering)
De roeiers maken korte haaltjes achteruit, dus duwend. In principe gebeurt dit zonder
oprijden en enigszins voorzichtig.
Stuurlieden houden bij het strijken zoveel mogelijk het roer recht.

Draaien vanuit stilstand
Men kan draaien vanuit stilstand door om en om per boord enkele halen te laten halen/strijken of door afwisselend steeds
een enkele haal te laten maken. Het laatste heet “rondmaken” en dat kan ook weer met of zonder oprijden. Uit
overwegingen van veiligheid en materiaalbescherming wordt aangeraden om het rondmaken in het algemeen zonder
oprijden en met beperkte kracht te doen, maar het kan ook met oprijden.
a. keren met afwisselend halen en strijken.
Deze methode wordt het meest toegepast met beginnende roeiers.
“halen x-boord...”
“veilig boord”

Een boord begint met halen (zonder oprijden). Men houdt aan de andere kant door licht op die
kant te leunen met de riem gefixeerd op het bovenbeen of tegen de buik.

“x-boord bedankt !”

Dat boord stopt met halen en wacht in de uitgangshouding. “strijken y- boord!” Het andere boord
gaat strijken. Veilig boord aan de andere kant. Zo door tot de boot gedraaid is.

“y-boord bedankt !”
b. rondmaken.
“Rondmaken over
x-boord strijken...

Het betreffende boord zet de bladen verticaal in het x-boord... water vlak bij het lichaam.
Het andere boord reikt naar voren en zet ook de bladen verticaal in het water.

nu !”

X-boord gaat strijken en y-boord afwisselend halen, in principe zonder oprijden.

Koers wijzigen tijdens het roeien.
Dit wordt toegepast bij scherpe bochten of als de stuur anderszins hulp nodig heeft van de roeiers om de koers van de
boot te wijzigen.
“x-boord best. .”
Dat boord zal de volgende haal meer kracht leveren.
en gelijk !”
Opheffing van het commando, beide boorden leveren weer evenveel kracht.
Opheffing van het commando kan ook door “Beide boorden gelijk !”
Commando’s bij smalle doorvaarten.
“Slippen x-boord
... nu !”
“Intrekken ...
nu !”

Dit commando wordt bijvoorbeeld gegeven bij een smalle doorvaart of bij aanleggen aan een hoge
wal. De roeiers maken de haal af en laten de riem langszij komen, waarbij ze het blad, indien
mogelijk, los van het water houden.
Idem bij boten met drukstangen. Daar zou slippen de
drukstangen doen verbuigen.

Bij het naderen van een smalle brug kan dit ook eerst als zodanig aangekondigd worden met de toevoeging “We gaan
zometeen slippen”,
en dan vlak voor de brug

“Laatste haal. . .
nu !”

De roeiers maken dan hun haal af en slippen vervolgens de riemen. Als ze die los van het water

houden zal de boot weinig in snelheid verliezen waardoor de brug snel gepasseerd wordt.
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Kleine gevaarsituatie
“Pas op de riemen...”

Kan voor beide boorden of voor een boord gemeld worden. Bijvoorbeeld als er iets
in het water ligt of iets anders rakelings gepasseerd wordt.
De roeiers kunnen de riemen intrekken of iets optillen tijdens het passeren.

Diverse roei-oefeningen
“eerste...

Commando gegeven bij de inpik. De roeiers weten nu dat er een stop volgt vlak na de uitzet.

stop !”

De roeiers stoppen vlak na de uitzet, met de bladen horizontaal gedraaid.

Idem voor “Tweede stop”, en “Derde stop”, etc. Altijd eerst aankondigen wat er komt en dan het aankondigingscomman-do
geven bij de inpik en het uitvoeringscommando bij de uitzet. Tweede stop is de stop na het wegzetten, derde stop is de stop
na het inbuigen en voor het oprijden.
Idem voor allerlei andere roei-oefeningen. Altijd eerst aankondigingscommando en dan uitvoerringscommando.
“spoel haal. . . nu !”
“lichte haal. . . nu !”
“halve kracht . . . nu !”
“sterke haal. . . nu !”
“vaste bank. . . nu !”
“half oprijden. . . nu !”
“heel oprijden. . nu !“
Altijd zeer korte commando’s, die duidelijk aangeven wat bedoeld wordt en voor welke haal.
Ook de Engelse termen “dead slow”, light paddle”, “medium paddle” en “strong paddle” zijn gangbaar.
Aanleggen.
De stuur manoeuvreert de boot schuin naar het vlot toe, in een hoek die afhankelijk is van boottype, boot, snelheid,
windrichting en windsterkte.
“laat...
Aankondiging
lopen!”
Uitvoering. Stoppen met roeien, bladen los van het water. Dat boord legt de bladen op
“x-boord bedankt !” “yboord bladen hoog !”

het water. Leunen op dat boord. De riemen worden boven het vlot gebracht.

“x-boord vastroeien !”

Maar hij kan ook de roeiers inschakelen.

De stuur regelt met het roer de koers langs het vlot.

Uitstappen
Het uitstappen gebeurt in omgekeerde volgorde van het instappen. Het verdient ook weer de voorkeur om ploegen per
boord of per helft van de boot te laten uitstappen. Wie uitstapt doet eerst de dolklep/overslag aan de waterkant open en
houdt aan de andere zijde het vlot en de rigger vast.
Als meer roeiers tegelijk uitstappen;
“uitstappen gelijk...
‘e’en...
twee...

(aankondigingscommando)

drie !”

de roeier trekt het eerste been bij.

de roeier zet een been op het opstapplankje.
de roeiers gaat staan op het ene been en brengt het andere been op de wal en gaat

daar op staan.
De roeier heeft intussen de riem aan de waterkant meegetrokken door de dol. Een roeier die moeilijker kan uitstappen legt
eerst de riem voor zich en zoekt eventueel steun op de boordrand of trekt zich aan het boord voor zich op. Bij scullen kan
ook de methode “trekken aan de tegen elkaar geplaatste riemeinden” toegepast worden. In alle gevallen gaat het er om dat
men voorzichtig en met de minste kans op schade aan mensen en boot uitstapt.
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Speciale regels en aandachtspunten op de Maas (routekaartje)
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